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Program semináře CIV
1.
2.
3.
4.
5.

Petr Hanousek: Aktuálně poskytované služby CIV
Radoslav Bodó, Aleš Padrta: Bezpečnost především
Milan Michajlov: Co je nového v portálu ZČU
Jan Rychlík: Nový web ZČU
Jiří Bořík: Hrst novinek z WEBnetu
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Hrst novinek z WEBnetu
Jiří Bořík, CIV-LPS

Prázdninové novinky v síti WEBnet


Kompletní páteřní okruh 10 Gbit:






Bory – Husova – Sady Pětatřicátníků – Jungmannova –
Klatovská

Aktuálně má WEBnet cca 300 aktivních síťových
prvků z toho přes 250 přepínačů, 21 směrovačů, 24
virtuálních směrovačů a 313 podsítí.
Posílení bezdrátové sítě:



nový řadič s kapacitou 200 přístupových bodů
aktuální počet 107 přístupových bodů, další rozšíření
dle požadavků pracovišť
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IP telefonie








Testovací provoz CIV v první polovině letošního roku
Od července rutinní provoz pro všechna pracoviště univerzity
Aktuální stav:
 170 koncových zařízení,
 na pracovištích CIV, VTP, FZS, FF, FPE a SKM.
Výhody IP telefonů
 nepotřebují samostatný rozvod,
 přístroje jsou snáze konfigurovatelné,
 poskytují uživatelům vyšší komfort (přehledný displej, seznam
volaných, přijatých a zmeškaných hovorů, univerzitní telefonní
seznam, zpracování více hovorů současně, telekonference a
podobně)
http://support.zcu.cz/index.php/IP_telefonie.
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AFS web klient





AFS – sdílený souborový systém, home a public
adresář, projekty…
stávající přístup pomocí AFS klienta, scp eryx…
nově AFS webový klient, přístup k AFS odkudkoli,
kde je k dispozici web prohlížečka
portálové stránky „Já“ nebo afs.zcu.cz




Standardní souborový manažer, download, upload
souborů, práce s adresáři včetně nastavení práv,
pracuje se přímo s oprávněními AFS

Zvýšení kapacity home adresáře: 1GB limit pro
všechny uživatele
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Nový webmail s kalendářem









Požadavky: škálovatelnost, moderní vzhled, otevřené standardy,
kalendář, přijatelná licence (20 tisíc uživatelů)
Testováno několik produktů, nejlépe obstál: SOGo
www.scalableogo.org
Pilotní provoz proběhl v rámci CIV, nyní testovací provoz pro
celou ZČU, cílem je zátěž a ověření funkcionality v širším
rozsahu.
webmail2.zcu.cz, web klient přistupuje k imap schránce uživatele.
Kalendář:
 webový klient součástí webmailu,
 ostatní klienti (Thunderbird/Lightning, PDA) zatím v přípravě.
Pravidelná komunikace s vývojovým týmem, odstraňování chyb a
vytváření zatím neimplementovaných funkcí.
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Změna hesla po telefonu



Změna hesla dosud pouze osobně, po prokázání
identity dokladem (JIS karta, OP, pas).
Bezpečné prokázání identity na dálku:





Předchozí povolení služby je podmínkou:





znalost magických čísel (rodné číslo, číslo JIS karty),
zpětné volání na předem zadané telefonní číslo.
souhlas se službou, nastavení čísla pro zpětné volání,
portálové stránky „Já“, heslo.zcu.cz.

Použití služby: volat HelpDesk CIV (377 638 888)
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Civenka a spol.


Projekt CIV ve spolupráci s UUD:






oživení uživatelské dokumentace,
výraznější prvek spojený se službami pro uživatele,
označení zjednodušených návodů pro laiky.

Bezpečnostní kampaň, komixový seriál ve STADY.
http://komix.civ.zcu.cz
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Výměna starých JIS karet



Staré karty = karty vydané před rokem 2006
Důvod výměny:





drahá kompatibilita u snímačů
malý počet starých karet v oběhu

Termín výměny:




zaměstnanecké do konce roku 2009,
host a technologické karty postupně dle
potřeby,
zbývající studentské v další etapě (po ukončení
studia 2009-2010).
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Odborné semináře CIV pravidelně







Jednou měsíčně, obvykle v zasedací místnosti CIV, UI113
Forma:
 úvodní prezentace k tématu,
 diskuse a řešení konkrétních záležitostí uživatelů,
 celková délka 1-2 hodiny.
Témata:
 listopad: nový web ZČU, rozdělení kompetencí při správě dat,
 prosinec: CESNET, seminář pro studenty o bezpečnosti v IT
 další témata: podpora notebooků v prostředí Orion, nový
univerzitní webmail a kalendář SOGO…
Cílová skupina:
 primárně zaměstnanci a uživatelé konkrétních služeb,
 vítán je každý zájemce o danou problematiku.
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Dotazy ?

http://support.zcu.cz

